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คณะประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01255511 สรีรวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเล
(Physiology of Marine
Phytoplankton)
01255513 สิ่งมีชีวิตพื้นทะเล
(Marine Benthos)
01255532 สารสีในทะเล
(Pigments in the Sea)
01255548 เทคโนโลยีแบบจําลองชีวเคมีทางทะเล
(Marine Biochemical Modeling
Technology)
01255562 มลพิษในน้ำกร่อย
(Estuarine Pollution)
01255571 สมุทรกรณี
(Marine Affairs)
01255573 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ระบบนิเวศทางทะเล
(Environmental Impact
Assessment in Marine Ecosystem)
01255574 การท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน
(Sustainable Marine Tourism)
01255598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทีส่ าขาวิชา
1. อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
2. คุณสนธยา ผุยน้อย

หน่วยกิต
วัน-เวลาเรียน
(ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต)
3(3-0-6)
จันทร์, พุธ, ศุกร์
09.00-10.00 น.
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1-3

หมายเลขโทรศัพท์
099-226-6446 หรือ 02-561-4288
ภายใน 1381
02-561-4287 หรือ 02-561-4288
082-161-1374

อาจารย์ผู้สอน
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

จันทร์
15.00-17.00 น.
อังคาร
10.00-12.00 น.
จันทร์
09.00-12.00 น.
ศุกร์
09.00-12.00 น.

อ.นภาขวัญ แหวนเพชร

พฤหัสบดี
10.00-13.00 น.
จันทร์
13.00-16.00 น.
อังคาร
09.00-12.00 น.

อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

ศุกร์
13.00-16.00 น.
ติดต่อสาขาวิชา/
อาจารย์ผู้สอนที่
ภาควิชา

ติดต่อสาขาวิชา

อ.จินตนา สและน้อย
อ.ธนัสพงษ์ โภควนิช

อ.สุชาย วรชนะนันท์
ติดต่อสาขาวิชา

ติดต่อสาขาวิชา

E-mail
Jitraporn133@gmail.com
sonteyany@gmail.com
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ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01255511 สรีรวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเล
(Physiology of Marine
Phytoplankton)
01255521 ประชาคมหญ้าทะเล
(Seagrass Community)

หน่วยกิต
วัน-เวลาเรียน
(ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต)
3(3-0-6)
จันทร์, พุธ, ศุกร์
09.00-10.00 น.
3(3-0-6)

อ.นภาขวัญ แหวนเพชร

3(3-0-6)

ศุกร์
09.00-12.00 น.

อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

3(3-0-6)

จันทร์, อังคาร
อ.จินตนา สและน้อย
13.00-14.30 น.
อังคาร, พฤหัสบดี
อ.จรวย สุขแสงจันทร์
13.00-14.00 น.
ศุกร์ 10.00-12.00 น.
พุธ
อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
13.00-16.00 น.

3(3-0-6)

01255551 การสัมผัสระยะไกลทางสมุทรศาสตร์
(Remote Sensing in
Oceanography)
01255554 กระบวนการกายภาพสมุทรศาสตร์
ชายฝั่ง
(Physical Processes in Coastal
Oceanography)
01255563 ปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี
(Red Tide)
01255572 การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน
(Sustainable Utilization of
Marine Resources)
01255598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)

3(3-0-6)

2. คุณสนธยา ผุยน้อย

อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

จันทร์
15.00-16.00 น.
พฤหัสบดี
09.00-11.00 น.
ศุกร์
09.00-10.00 น.

01255523 นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเล
(Ecology of Marine
Phytoplankton)
01255524 ชีวภูมิศาสตร์ของแพลงก์ตอนสัตว์
ทะเล
(Biogeography of Marine
Zooplankton)
01255532 สารสีในทะเล
(Pigments in the Sea)
01255542 พฤติกรรมของสัตว์น้ำ
(Behavior of Aquatic Animals)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทีส่ าขาวิชา
1. อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา

อาจารย์ผู้สอน

3(2-2-5)

อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

3(3-0-6)

อังคาร
13.00-16.00 น.

อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา

3(2-2-5)

พฤหัสบดี
09.00-11.00 น.
พุธ
13.00-16.00 น.

อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

3(3-0-6)

1-3

หมายเลขโทรศัพท์
099-226-6446 หรือ 02-561-4288
ภายใน 1381
02-561-4287 หรือ 02-561-4288
082-161-1374

อ.สุชาย วรชนะนันท์

ติดต่อสาขาวิชา/
อาจารย์ผู้สอนที่ภาควิชา
E-mail
Jitraporn133@gmail.com
sonteyany@gmail.com

